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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:291821-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Szczecin: Usługi zarządzania budową
2012/S 177-291821

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ul. Małopolska 47
Osoba do kontaktów: Krystyna Obecna
70-515 Szczecin
POLSKA
Tel.:  +48 918211485
E-mail: zzp@szczecin.policja.gov.pl
Faks:  +48 918211477
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szczecin.kwp.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Pl. Piotra i Pawła 4/5
Punkt kontaktowy: Zespół ds. zamówień publicznych
Osoba do kontaktów: Krystyna Obecna
70-521 Szczecin
POLSKA
Tel.:  +48 918211485
E-mail: zzp@szczecin.policja.gov.pl
Faks:  +48 918211477
Adres internetowy: http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/Ogloszenia_przetargow.html
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Pl. Piotra i Pawła 4/5
Punkt kontaktowy: Zespół ds. zamówień publicznych
Osoba do kontaktów: Krystyna Obecna
70-521 Szczecin
POLSKA
Tel.:  +48 918211485
Faks:  +48 918211477
Adres internetowy: http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/Ogloszenia_przetargow.html
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:291821-2012:TEXT:PL:HTML
mailto:zzp@szczecin.policja.gov.pl
www.szczecin.kwp.gov.pl
mailto:zzp@szczecin.policja.gov.pl
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/Ogloszenia_przetargow.html
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/Ogloszenia_przetargow.html
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Komedna Wojewódzka Policji w Szczecinie
Pl. Piotra i Pawła 4/5
Punkt kontaktowy: Zespół ds. zamówień publicznych
Osoba do kontaktów: Krystyna Obecna
70-521 Szczecin
POLSKA
Tel.:  +48 918211485
E-mail: zzp@szczecin.policja.gov.pl
Faks:  +48 918211477
Adres internetowy: http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/Ogloszenia_przetargow.html

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Pełnienie kompleksowej obsługi inwestorskiej tj. Inżyniera Kontraktu projektu pn. „Poprawa dostępności i
funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację
pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29” realizowanego w ramach Poddziałania 6.6.1
Rewitalizacji obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 9: Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych
Kod NUTS PL423

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowej obsługi inwestorskiej projektu pn. „Poprawa dostępności
i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację
pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”.
1.Nadzór nad realizacją robót budowlanych odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi
w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robot Budowlanych i Inżynieryjnych projektowanych przez
Zamawiającego” (FIDIC – 1999 r.) oraz z Warunkami Szczególnymi. Ponadto usługa obejmuje bieżące i
całościowe rozliczenie finansowe zadania oraz prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych
z realizacją Projektu zgodnie z Porozumieniem o dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

mailto:zzp@szczecin.policja.gov.pl
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/Ogloszenia_przetargow.html
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2.Szczegółowy opis i zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6
do siwz.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71540000, 71247000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Wartość zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy
zł).
2.Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 22.10.2012 r. do godziny
11.30, a kopię potwierdzenia jego wniesienia należy załączyć do oferty. Decyduje data wpływu środków do
Zamawiającego.
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 uPzp.
4.Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 33
1010 1599 0025 0913 9120 0000, decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
5.W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z
treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
a)zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i
bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie,
zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp bez potwierdzania tych okoliczności.
6.Zamawiający dokona zwrotu wadium w trybie art 46 z zastrzeżeniem art. 148 ust 4 uPzp.
7.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w
art. 46 ust. 3 uPzp.
8.W przypadku wnoszenia wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 uPzp winno
być ono złożone w kasie zamawiającego, pokój 232 ul. Małopolska 47, Szczecin. Kasa Zamawiającego czynna
jest codziennie w godzinach od 11.00 – 14.00.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
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Zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, np. Konsorcjum, spółka cywilna itp. zobowiązani
są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo to
winno być załączone do oferty wspólnej lub odpowiednio do wspólnego wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku
postępowania, zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje,
zawiadomienia, korespondencję itp.,
1)oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
— oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz,
— sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
—— dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru – składa (w przypadku
żądania przez zamawiającego) każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy,
—— dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich
wykonawców składających ofertę wspólną,
—— wadium w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich wykonawców składających ofertę
wspólną.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie
zasady określone w tym rozdziale odpowiednie dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
2)przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną
będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zwierającą co najmniej:
a)zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem
realizację przedmiotu zamówienia,
b)określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c)czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz
czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 uPzp dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy
przedłożyć:
1.1.Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa
pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
2.1. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na
postawie art. 24 ust. 1 uPzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz. W przypadku Wykonawców
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wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.)
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej
niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy.
2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 uPzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1.Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej wraz z oświadczeniami (załącznik nr 1 do siwz).
2.Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców) lub inne dokumenty niezbędne do
wykazania, że osoba/osoby podpisująca/e ofertę i wymagane dokumenty jest/są uprawniona/e do reprezentacji
Wykonawcy (m.in. odpis KRS, umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników, itp.). Pełnomocnictwo oraz
pozostałe dokumenty muszą być złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdz. X ust. 6 siwz.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 uPzp dotyczące: sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków
określonych w art. 22 ust. 1 uPzp,zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz wykonanych co najmniej dwóch podobnych prac w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
według wzoru stanowiącego załącznika nr 4 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały
wykonane należycie. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają
jeden wspólny ww. wykaz.
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2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy
składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
2) posiadają wiedzę i doświadczenia, warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwie prace podobne do pracy objętej
przedmiotem zamówienia.
Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu lub
wielobranżowego i kompleksowego nadzoru inwestorskiego lub Zarządzającego Kontraktem, obejmującej
łącznie co najmniej: pełnienie nadzoru budowlanego, współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego lub
administracji rządowej w zakresie realizacji budowy, prowadzenie sprawozdawczości i bieżące rozliczanie
zadania, w tym rozliczenia finansowo-księgowe, o wartości nadzorowanego zadania nie mniejszej niż 10
000 000,00 PLN brutto każda, przy czym jedna z wykazanych prac winna dotyczyć budynku użyteczności
publicznej* o kubaturze minimum 5 000 m³ wraz z infrastrukturą techniczną.
Wartość każdej z wykazanych prac nie może być mniejsza niż 10 000 000,00 PLN (brutto).
*Przez budynek użyteczności publicznej rozumie się budynek przeznaczony dla administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej,
opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi
pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz
inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności
publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny zgodnie z § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690),
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował
minimum nw. osobami:
a)Inżynier Kontraktu – osoba posiadająca następujące wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe techniczne,
— uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
— co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży budowlanej (licząc od daty uzyskania uprawnień),
w tym pełnienie co najmniej dwóch usług Inwestora Zastępczego, Inżyniera Kontraktu, Inżyniera Projektu,
Inżyniera Rezydenta, Kierownika Kontraktu lub na stanowisku tożsamym w zadaniu polegającym na kierowaniu
zespołem ludzi pełniących funkcje nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, prowadzonymi w
ramach realizacji minimum dwóch zadań inwestycyjnych o wartości robót budowlanych (bez wyposażenia)
minimum 10 000 000 PLN każde, zakończone w 100 %, przy czym jedno z zadań powinno dotyczyć budowy
obiektu użyteczności publicznej o kubaturze minimum 5 000 m³. Okres 3-letni doświadczenia rozumiany będzie
jako suma okresów, w których osoba faktycznie kierowała zespołem ludzi pełniących nadzór inwestorski nad
robotami budowlanymi wymaganymi do udokumentowania wymaganego doświadczenia.
b) Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowalnej – osoba posiadająca następujące wykształcenie,
doświadczenie i kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe techniczne,
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— uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowalnej bez ograniczeń,
— co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych (licząc od daty
uzyskania uprawnień), w tym kierowaniu lub nadzorowaniu co najmniej jednej budowy o wartości robot
budowlanych (bez wyposażenia) o wartości minimum 10 000 000 PLN, zakończonej w 100 %, dotyczącej
budowy obiektu użyteczności publicznej o kubaturze minimum 5 000 m³. Okres 3-letni doświadczenia
rozumiany będzie jako suma okresów, w których osoba faktycznie kierowała lub pełniła nadzór inwestorski nad
robotami budowlanymi wymaganymi do udokumentowania wymaganego doświadczenia.
c) Inspektor nadzoru w specjalności instalacji sanitarnych – osoba posiadająca następujące wykształcenie,
doświadczenie i kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe techniczne,
— uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
— co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót sanitarnych (licząc od daty
uzyskania uprawnień), w tym kierowaniu lub nadzorowaniu co najmniej jednej budowy o wartości robot
budowlanych (bez wyposażenia) o wartości minimum 10 000 000 PLN, zakończonej w 100 %, dotyczącej
budowy obiektu użyteczności publicznej o kubaturze minimum 5 000 m³. Okres 3-letni doświadczenia
rozumiany będzie jako suma okresów, w których osoba faktycznie kierowała lub pełniła nadzór inwestorski nad
robotami sanitarnymi wymaganymi do udokumentowania wymaganego doświadczenia.
d) Inspektor nadzoru w specjalności instalacji elektrycznych – osoba posiadająca następujące wykształcenie,
doświadczenie i kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe techniczne,
— uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych słaboprądowych i silnoprądowych oraz sieci
elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów,
— co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót elektrycznych, (licząc od daty
uzyskania uprawnień),), w tym kierowaniu lub nadzorowaniu co najmniej jednej budowy o wartości robot
budowlanych (bez wyposażenia) o wartości minimum 10 000 000 PLN, zakończonej w 100 %, dotyczącej
budowy obiektu użyteczności publicznej o kubaturze minimum 5 000 m³. Okres 3-letni doświadczenia
rozumiany będzie jako suma okresów, w których osoba faktycznie kierowała lub pełniła nadzór inwestorski nad
robotami elektrycznymi wymaganymi do udokumentowania wymaganego doświadczenia.
e) Inspektor nadzoru w specjalności telekomunikacyjnej – osoba posiadająca następujące wykształcenie,
doświadczenie i kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe techniczne,
— uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności telekomunikacyjnej
w zakresie instalacji i urządzeń teletechnicznych oraz strukturalnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów,
— co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót telekomunikacyjnych, (licząc od
daty uzyskania uprawnień) w tym kierowaniu lub nadzorowaniu co najmniej jednej budowy o wartości robot
budowlanych (bez wyposażenia) o wartości minimum 10 000 000 PLN, zakończonej w 100 %, dotyczącej
budowy obiektu użyteczności publicznej o kubaturze minimum 5 000 m³. Okres 3-letni doświadczenia
rozumiany będzie jako suma okresów, w których osoba faktycznie kierowała lub pełniła nadzór inwestorski nad
robotami telekomunikacyjnymi wymaganymi do udokumentowania wymaganego doświadczenia.
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f) Specjalista ds. rewitalizacji - osoba posiadająca następujące wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe techniczne,
— co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie usług doradztwa, nadzoru lub wykonawstwa w zakresie
rewitalizacji*.
*Rewitalizacja – kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na obszarze zdegradowanym proces
przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez jednostkę samorządu
terytorialnego w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, w szczególności przez nadanie
mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne
uwarunkowania endogeniczne.
g) Specjalista ds. badań – osoba posiadająca następujące wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe,
— co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań społecznych i/lub ewaluacji.
h) Specjalista ds. rozliczeń finansowych (dwie osoby) - osoby posiadające następujące wykształcenie,
doświadczenie i kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe,
— co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi finansowej Projektów realizowanych ze środków
publicznych.
i) Specjalista ds. księgowości – osoba posiadające następujące wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe,
— co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie księgowości (w tym co najmniej 2-letnie w zakresie
księgowości jednostek finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania sprawozdawczości
budżetowej) oraz:
a) posiadający certyfikat księgowego lub
b) będący wpisanym do rejestru biegłych rewidentów lub
c) będący wpisanym na listę doradców podatkowych.
UWAGA:
1.Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej opisanych funkcji, o ile wykazana osoba spełnia łącznie
wymagania Zamawiającego – poza osobą pełniącą funkcję Inżyniera Kontraktu.
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze
zmianami) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie
posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych
należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich
nadania.
Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu zachowania formy pisemnej dokument ten musi być
złożony w formie oryginału.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: tak

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZZ-2380-104/2012

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 4,65 PLN
Warunki i sposób płatności: 1) na stronie internetowej BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie: http://
bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl- bezpłatnie,
2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 6,33 PLN uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie
Zamawiającego czynnej w godz. 11:00 – 14:00,
3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie SIWZ zawierającego:
a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u Wykonawcy,
b) oświadczenie Wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia
SIWZ na kwotę 4,65 PLN plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN bez jego podpisu.
Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada SIWZ wraz
zrachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.10.2012 - 11:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl
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IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 22.10.2012 - 12:00
Miejscowość:
Szczecin.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Regionalny Program Operacyjny
Województwa Zachodniopomorskiego.

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom przysługują środki ochrony
prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
doktórej był zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jegowniesienia – jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli
zostałaprzesłana w inny sposób,
2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
umieszczeniaSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,
3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można byłopowziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - wobec czynności innych niżwymienione
w pkt. 1 i 2.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań przy Krajowej Izbie Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.9.2012

http://www.uzp.gov.pl

